Landsstyret

Deres ref.:
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Sak 10.3 - Forslag om endringer av lovenes § 3-2-3, 1. ledd og § 3-6-3, 2. ledd
nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med
spesialitetskomiteene - innstilling
Birgitte Sterud har i e-post av 24.1. 2012 (vedlegg) fremsatt forslag om endring av
Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd nr 1 og § 3-6-3, 2. ledd nr 2 om innføring av spesifikke
bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene. (Steruds endringsforslag er markert
med fet skrift.)
§ 3-2-3 Sentralstyrets oppgaver
(1) Sentralstyret handler med ansvar overfor landsstyret og har til oppgave:
1.
å ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er
av interesse for foreningen og dens medlemmer. I utdanningsspørsmål skal
sentralstyret samarbeide med de fagmedisinske foreningene og
spesialitetskomiteene.
§ 3-6-3 Formål og oppgaver
(1) De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, faglige
arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal de
fagmedisinske foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med
legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på
oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.
(2) De fagmedisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver:
1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning i forhold til utvikling i
faget.
2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært
samarbeid med relevant spesialitetskomite.
3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, forskning.
4. Arbeid med hovedsaklig det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i
og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av faget og samhandling innen og mellom
helsetjenestenivåene.
5. Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.
Sentralstyret behandlet saken i møte den 15.2. 2012 og fattet følgende vedtak:
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”Sentralstyret konstaterer at intensjonene i forslaget er ivaretatt gjennom
lovbestemmelsene i § 1-6 ”Samhandling mellom foreningens organer”. På denne
bakgrunn vil sekretariatet kontakte forslagsstiller med sikte på at forslaget ikke
behandles som lovendringsforslag.
Dersom dette ikke fører frem, sendes forslaget om endring av Legeforeningens lover §
3-2-3, 1. ledd, nr 1 og § 3-6-3, 2. ledd, nr 2 sendes ut på bred organisasjonsmessig
høring med høringsfrist 26.3. 2012. I høringsbrevet angis at sentralstyret er av den
oppfatning at forslagene er ivaretatt av gjeldende lovers § 1-6 ”Samhandling mellom
foreningens organer.”
Etter henvendelse fra sekretariatet og dialog, har Birgitte Sterud meddelt at hun ønsker å
opprettholde forslaget.
Med grunnlag i sentralstyrets vedtak, 2. avsnitt ble saken sendt ut på ut på ordinær høring til
organisasjonsleddene ved brev av 13.3. 2012. Høringsfristen ble satt til 11. april 2012.
Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 16 høringsuttalelser.
Spesialitetskomiteen i radiologi støtter lovforslaget.
Norsk kirurgisk forening støtter forslaget.
Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi går i mot forslaget om endring av lovene, men ber
sentralstyret være lydhøre for intensjonen i forslagene.
Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin går i mot forslaget såfremt intensjonene til forslagsstiller
blir oppfylt ved praktisering av gjeldende lovbestemmelser.
Norsk barnelegeforening mener det ikke er nødvendig med lovendring dersom gjeldende lover
sikrer god samhandling mellom foreningsleddene.
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi tar ikke direkte standpunkt til om lovene bør
endres, men foreningen uttrykker klar støtte til intensjonen med forslaget om å styrke
samhandlingen mellom fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteene.
Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri går i mot forslaget.
Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi går i mot forslaget.
Spesialitetskomiteen i øyesykdommer går i mot forslaget.
Spesialitetskomiteen i onkologi støtter ikke forslaget, men ber sentralstyret være lydhøre
for intensjonen i forslaget.
Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin går i mot forslaget.
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin går i mot forslaget.
Allmennlegeforeningen går i mot forslaget.
Praktiserende spesialisters landsforening går i mot forslaget
Norsk forening for allmennmedisin går i mot forslaget, men støtter intensjonen med forslaget
og begrunnelsen for dette.
Norsk overlegeforening går i mot forslaget, men støtter intensjonen med forslaget.
Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt.
Som det fremgikk av sentralstyrets vedtak av 15.2. 2012, er det sentralstyrets oppfatning at
samhandlingen mot styrer, råd og utvalg er tilfredsstillende ivaretatt gjennom bestemmelsene i
§ 1-6 ”Samhandling mellom foreningens organer”.
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§ 1-6 Samhandling mellom foreningens organer
(1) Legeforeningens organer skal virke for sine formål etter den fordeling av roller,
funksjoner og oppgaver som er trukket opp i disse lover. Samtidig forutsettes hvert
enkelt organ å være integrert del av Legeforeningen som helhetlig organisasjon og virke
for det felles formål.
(2) Sentralstyret og styrene for avdelinger og spesialforeninger skal sørge for at
tilstrekkelig informasjon om egne vedtatte mål, strategier og tiltak er internt tilgjengelig
gjennom egnede medier. Tilsvarende forutsettes hvert enkelt av Legeforeningens
organer gjennom denne informasjon i rimelig grad å holde seg orientert om
virksomheten i andre organer.
(3) Sekretariatet skal bidra til å fremme åpen informasjonsflyt mellom foreningens ulike
ledd og bistå foreningens organer teknisk og informasjonsfaglig.
(4) Interessekonflikter mellom foreningsorganer som ikke løses i minnelighet, skal
rapporteres til sentralstyret, som med bindende virkning avgjør konflikten inntil den
eventuelt bringes inn for landsstyret.
(5) Når organer av Legeforeningen opptrer utad, skal de enkelte så langt det er mulig
unngå å synliggjøre eventuelle interne interessekonflikter. Ved tvil skal Legeforeningen
sentralt orienteres.
I tillegg bryter forslaget med prinsippene om at de enkelte utvalg i Legeforeningen ikke direkte
er regulert av lovene, men av regelverk som er separat vedtatt av landsstyret eller av
sentralstyret. Forslaget om at samhandlingen med spesialitetskomiteene særskilt skal reguleres
i lovene, vil bryte med dette mønsteret.
Langt de fleste av høringsuttalelsene går i mot at lovene endres, mens mange støtter
intensjonene fra forslaget når gjeldende lovbestemmelser skal anvendes i praksis.
Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 23.4. 2012, hvor det ble fattet følgende
vedtak:
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i lovenes § 3-2-3, 1.
ledd nr 1 og § 3-6-3, 2. ledd nr 2 forkastes.

Innstilling til vedtak:
Forslagene til endringer i lovenes § 3-2-3, 1. ledd nr 1 og § 3-6-3, 2. ledd nr 2 forkastes.

Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Odvar Brænden
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